
Τα πάλει νξνθήο πνιπνπξεζάλεο 
ζπζθεπάδνληαη ζε δέκαηα. Γηα ηελ 

κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ δεκάησλ θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ θχιισλ, ηα πά-
λει ηνπνζεηνχληαη ζην δέκα κε ηηο 

φςεηο ηνπο αληηθξηζηέο.  

Κάζε δέκα ηνπνζεηείηε ζε ηάθνπο 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, νη νπνί-

νη ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη 
δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ 

δέκαηνο.  

Οιφθιεξν ην δέκα ηπιίγεηε κε δηα-
θαλήο κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ 

απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιιν-
ληνο.   

Αλ δεηεζεί, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζεο απηνθφιιεηεο δηαθα-
λήο κεκβξάλεο ζηηο εμσηεξηθέο επη-

θάλεηεο ησλ ειαζκάησλ, γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο ρξσκαηηθήο επί-

ζηξσζεο απφ θζνξέο.  

ςζκεςαζία & Αποζηολή 

Φύλλο Οδηγιών Πποφόνηορ:  

 

Πάνελ Οποθήρ  
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Βιομησανία Παπαγυγήρ Πάνελ Πολςοςπεθάνηρ & Πεηποβάμβακα  
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Ονομαζηι-

κό πάσορ 

πάνελ  

Απιθμόρ 

πάνελ ανά 

δέμα 

ςνολικό 

ύτορ δέμα-

ηορ [mm] 

Βάπορ δέμα-

ηορ ανά μέ-

ηπο μήκοςρ 

25 mm 18-16-16 855 / 2675 187 / 519 

30 16-16-14 840 / 2715 169 / 487 

35 14-14-14 805 / 2715 151 / 453 

40 14-12-12 875 / 2675 154 / 417 

50 12-12-10 870 / 2765 137 / 387 

60 10-10-10 825 / 2775 118 / 353 

70 8-8-8 740 / 2520 097 / 292 

80 8-8-8 820 / 2760 101 / 302 

90 8-8-6 900 / 2775 104 / 286 

100 6-6-6 735 / 2505 85 / 241 

120 6-6-4 855 / 2580 85 / 227 

150 4-4-4 690 / 2370 62 / 185 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ δέκαηνο πνηθίινπλ. Σηνλ πίλαθα θαηα-

γξάθνληαη ν αξηζκφο ησλ πάλει ζην δέκα, ην χςνο ηνπ 
δέκαηνο θαη ην βάξνο αλά κέηξν κήθνπο ζε ζρέζε κε ην 

πάρνο ησλ πάλει. 

Τν ζπλνιηθφο πιάηνο ηνπ δέκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 
1100mm.  

Τν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ δέκαηνο εμαξηάηαη απφ ην επηζπ-

κεηφ κήθνο πάλει ηεο θάζε παξαγγειίαο θαη είλαη απφ 
2m έσο 14m.   

Τν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δέκαηνο εμαξηάηαη απφ ην επηζπ-

κεηφ πάρνο πάλει ηεο θάζε παξαγγειίαο θαη δελ είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 1000mm.   

Όιεο νη απνζηνιέο θαη νη κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ 

ζηελ δηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ν πειάηεο γίλνληαη νδηθφο 

κε θνξηεγά απφ ζπλεξγαδφκελεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο. 

Αλ δεηεζεί ή αλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, ππάξρεη δπλα-

ηφηεηα απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ κε εκπνξεπκαηνθηβψ-

ηηα (container). Γηα ηελ θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε 
ησλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιη-

ζκφο. Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα δελ ηζρχνπλ. Τα δέκαηα θαη νη 
δηαζηάζεηο ηνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ container. 

Πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ 

φγθνπ.  

Η απηνθφιιεηε κεκβξάλε πξέπεη λα αθαηξεζεί ακέζσο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε αξγφηεξα απφ 4 εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Τα πάλει κε απηνθφιιεηε κεκ-

βξάλε πνηέ δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  



Η εθθφξησζε ησλ δεκάησλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε γεξαλφ είηε κε πεξνλνθφ-
ξν. Η εθθφξησζε ησλ δεκάησλ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πειάηε.  

Δκθόπηυζη με γεπανό  

Τα δέκαηα αλαξηψληαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία κε ηκάληεο.  Η απφζηαζε 
ησλ ηκάλησλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ησλ πά-

λει. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηκάλησλ απφ ζπλζεηηθέο ίλεο κε θάξδνο φρη κηθξφηε-
ξν απφ 100mm. Δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε αιπζίδσλ ή ζπξκαηφζρνηλσλ.  

Επηπιέσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μχιηλεο ή πιαζηηθέο ζαλίδεο σο απν-

ζηάηεο. Τν κήθνπο ηνπο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ησλ πάλει 

(40mm) θαη ην θάξδνο φζν θαη ην θάξδνο ησλ ηκάλησλ. Σπληζηάηε ε ρξήζε 
κεηαιιηθψλ γσληψλ, πάρνπο 1mm θαη θάξδνο ην δηπιάζην απφ απηφ ησλ ηκά-

λησλ, ζηα ζεκεία επαθήο ησλ ηκάλησλ κε ην δέκα, γηα ηελ απνθπγή παξα-
κνξθψζεσλ ησλ άθξσλ ηνπ πάλει.  

Δκθόπηυζη με πεπονοθόπο 

Σπληζηάηαη ε ρξήζε πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ θαηάιιεισλ γηα ρεηξηζκφ πάλει 
ή ζπλαθψλ πξντφλησλ κε δπλαηφηεηα λα θέξνπλ εμαξηήκαηα επέθηαζεο 

κήθνπο πεξφλσλ.  

Τν πιάηνο ησλ πεξφλσλ ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250mm 
θαη ε απφζηαζε κεηαμχ απηψλ φρη κηθξφηεξν απφ 2m. Τν ηειηθφ άλνηγκα δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ησλ πάλει.  

Φξεζηκνπνηείηε πάληα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (φπσο γάληηα πξνζηαζίαο, ππνδή-
καηα αζθαιείαο, θφξκεο εξγαζίεο, θηι.) ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο. 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζηα 

πάλει.  

Αλαζεθψζηε ην πάλει θαη ηνπνζεηήζηε ην πξνζεθηηθά ζε φξζηα ζέζε δίπια απφ ην 

δέκα. Μελ ζέξλεηε ηα πάλει κεηαμχ ηνπο.  

Τα πάλει κεηαθέξνληαη ζε θαηαθφξπθε ζέζε απφ ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απνηειεί-

ηε απφ ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ εμαξηάηαη απφ ην κήθνο.  

Η δηάξθεηα απνζήθεπζεο ζε εξυηεπι-
κούρ σώποςρ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηηο 60 κέξεο. Σπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε 

ησλ δεκάησλ κε θιίζε 5% γηα ηελ α-
πνξξνή ησλ βξφρηλσλ πδάησλ.  

Γεληθά ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ 

πάλει ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη φρη 
αξγφηεξν απφ 1 κήλα απφ ηελ κέξα 

παξαιαβήο.  

Όηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε εκπνξεπ-
καηνθηβψηηα, ηα δέκαηα πξέπεη λα εθ-

θνξησζνχλ ζε ιηγφηεξν απφ 15 κέξεο. 

Τα δέκαηα δχλαηαη λα απνζεθεπηνχλ 
ζην έδαθνο επάλσ ζε ηάθνπο. Μπνξνχλ 

λα ζηνηβαρζνχλ ην έλα πάλσ ζην άιιν, 

αιιά φρη πεξηζζφηεξα απφ 3 αλά ζηνίβα.  

Μπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ είηε ζε εζσ-

ηεξηθνχο είηε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Σπλίζηαηαη ε αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
πξηλ ηελ απνζήθεπζε.  

Ο ρξφλνο απνζήθεπζεο ζε εζυηεπι-

κούρ σώποςρ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 
ηνπο 6 κήλεο θαη ν ρψξνο απνζήθεπζεο 

πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά αεξηδφκελνο.  
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Σειίδα 2 

Δκθόπηυζη πποφόνηυν 

Τα κέζα αλχςσζεο πξέπεη λα 

ζηεξεσζνχλ κε αζθάιεηα γηα 

λα απνθεπρζεί ηπρφλ νιίζζεζε.  Οη 

θηλήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε πξν-

ζνρή, αξγά θαη ζηαδηαθά. 

Λάβεηε ππφςε ην ζπλνιηθφ 

βάξνο θαη κήθνο ησλ πάλει 

θαζψο θαη ηελ πηζαλή θάκςε ηνπ 

δέκαηνο. Τν βέινο θάκςεο δελ πξέ-

πεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα κέγη-

ζηα επηηξεπηά φξηα. 

Αποθήκεςζη 

Πξνζηαηέςηε ηα δέκαηα 

απφ ηελ ειηαθή αθηηλν-

βνιία, ηελ βξνρή, ηελ πγξαζί-

α θαη ηελ ζθφλε.  

Σπλίζηαηαη λα κελ ην-

πνζεηνχληαη ηα δέκαηα 

επί θαηαζθεπψλ κεγάινπ 

χςνπο.  

Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ππν-

ρξεσηηθά αζθαιίζηε θαη αγθπ-

ξψζηε θαηάιιεια ηα δέκαηα, 

ψζηε λα απνθχγεηε ηνλ θίλ-

δπλν πηψζεο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκφ. 

Υειπιζμόρ 



Η εγθαηάζηαζε ησλ πάλει πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε θαηάιιειεο γλψζεηο. Γηα 

ηελ νξζή εγθαηάζηαζε πάληα αλαηξέμηε ζηα ζρέδηα ηεο 

θαηαζθεπήο. Επηπιέσλ νδεγίεο κπνξνχλ λα ζαο δνζνχλ 
απφ ην ηερληθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο.  

Γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη θζνξάο ησλ πάλει ζπλί-

ζηαηαη ε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ. 
Γηα ηελ θνπή ησλ πάλει κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δη-

ζθνπξίνλν ή θνξδέια αιιά δελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε δί-
ζθσλ ηξηβήο. Επίζεο θαηάιιεια είλαη δξάπαλα θαη δξα-

παλνθαηζάβηδα, ρσξίο δπλαηφηεηα θξνχζεο, κε δπλαηφ-

ηεηα ξχζκηζεο ηεο ξνπήο ζηξέςεο.  

 Τα πάλει νξνθήο πνιπνπξεζάλεο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ θάιπςε ζηεγψλ κε θιίζε φρη κηθξφηεξε απφ 
10%.  

 Σηέγεο κε θιίζε απφ 10% έσο 15% κπνξνχλ λα θα-

ιπθζνχλ κε έλα κνλνθφκκαην πάλει, εάλ ην κήθνο 

απφ ηελ θνξπθή κέρξη ην γείζν είλαη κηθξφηεξν απφ 
14m.  

 Σε ζηέγεο κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 15% ζπλίζηαηαη 

ε εγθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πάλει ζηελ 

δηεχζπλζε ηεο θιίζεο. Σε απηή ηε πεξίπησζε ηα 
πάλει πξέπεη λα έρνπλ δηακφξθσζε εγθάξζηαο επη-

θάιπςεο.  

Δγκάπζια επικάλςτη (Overlap) 

Τα πάλει ζπλήζσο πξνκεζεχνληαη ρσξίο εγθάξζηα επηθά-
ιπςε θαη ε απνθνπή (αθαίξεζε ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξη-

θνχ ειάζκαηνο θαη ηνπ ππξήλα) γίλεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ 
έξγνπ. Υπάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ζην εξγν-

ζηάζην αλ δεηεζεί.  

Σε  απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη εμαξρήο λα γίλεη ζαθέο 

αλ ε επηθάιπςε ζα είλαη αξηζηεξή ή δεμηά. Απηφ εμαξηά-
ηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξνδηα-

γξάςεη ηελ θνξά θάιπςεο ηεο ζηέγεο.   

Η θνξά θάιπςεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 
αλέκνπ θαη ζπλίζηαηαη λα είλαη αληίζεηε απηήο. Επίζεο ην 

κήθνο ηεο απνθνπήο εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ αλέ-
κνπ.  

Τν ζχλεζεο κήθνο απνθνπήο είλαη 200-250mm θαη είλαη 

αξθεηφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο.  

Σηα πην θάησ ζθαξηθήκαηα δίλεηαη κηα ζρεκαηηθή απεηθφ-
ληζε ηεο θαηεχζπλζεο θάιπςεο.  

Σην ζρήκα 1, (αξηζηεξή επηθάιπςε) ε θαηεχζπλζε θάιπ-

ςεο είλαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.  

Σην ζρήκα 2, (δεμηά επηθάιπςε) ε θαηεχζπλζε θάιπςεο 
είλαη απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη απφ θάησ πξνο 

ηα πάλσ. 

Σειίδα 3 
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Δγκαηάζηαζη 

Απιζηεπή επικάλςτη 

σήμα 1 



ηνπ θχιινπ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ 
ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληίζηαζε ζηε 

θσηηά.  

Ελψ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
θχιινπ πξνηηκνχληαη ζηεγνλνπνηεηη-

θά ζηιηθνλνχραο βάζεο, ησλ νπνίσλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πδαηηθήο ζηεγά-
λσζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθά.  

Δξαπηήμαηα ζηήπιξηρ  

Τα πάλει νξνθήο ζηεξεψλνληαη ζηνλ 

θέξνληα νξγαληζκφ κε ηελ κέζνδν 
ηεο νξαηήο αγθχξσζεο.  

Οη δηαζηάζεηο ησλ βηδψλ δηαθέξνπλ, 

Τα πάλει νξνθήο πνιπνπξεζάλεο 
έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ζηέγεο, φκσο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα 

πιαγηνθάιπςε. Γηα νδεγίεο ηνπνζέ-
ηεζεο ζε ηνίρνπο παξαθαιψ απεπ-

ζπλζείηε ζην ηερληθφ ηκήκα ηεο εηαη-
ξείαο. 

ηεγονοποιηηικά 

Σε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκα-
ηνο, ζηηο ζπλδέζεηο θαη ζηνπο αξκνχο 

ησλ πάλει ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζηε-
γαλνπνηεηηθψλ.  

Τα ζηεγαλνπνηεηηθά δελ πεξηιακβά-

λνληαη ζηελ παξαγγειία. Υπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο απηφλ ησλ 
ζηεγαλνπνηεηηθψλ θαηφπηλ παξαγγε-

ιίαο. Τα ζηεγνλνπνηεηηθά εθαξκφδν-
ληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πά-

λει.  

Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζηεγνλνπνηεηη-
θψλ  κε πςεινχο δείθηεο ππξαληί-

ζηαζεο θαη πδαηνζηεγαλφηεηαο.  

Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε ρξήζε 
ζηεγνλνπνηεηηθψλ αθξπιηθήο ή βνπηη-

ιηθήο βάζεο ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά 

θαη εμαξηψληαη ηφζν απφ ην ίδην ην 
πάλει (πάρνο, βάξνο, ειάζκαηα θα) 

φζν θαη απφ ηνλ κειεηεηή ηεο θαηα-

ζθεπήο.  

Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απηνδηά-

ηξεηεο βίδεο κε εμαγσληθή θεθαιή 

θαη ξνδέια κε ζηεγαλνπνηεηηθφ δα-
θηχιην. Τν πιηθφ ηνπο κπνξεί λα είλαη 

ράιπβαο πςειήο αληνρήο ή αλνμεί-
δσηνο ράιπβαο.  

Επίζεο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηξαπεδν-

εηδψλ ειαζκάησλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 
δχλακεο ζχζθημεο φηαλ νη ζπλζήθεο 

ην απαηηνχλ.  

ειίδα 4 
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Γεξιά επικάλςτη 

σήμα 2 



Αλ ηα πάλει πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαξκνινγεζνχλ έρνπλ 
εγκάπζια επικάλςτη, 

 Τνπνζεηνχληαη δχν παξάιιεια θνξδφληα ζηεγαλν-

πνηεηηθνχ θαηά ην πιάηνο ηνπ πξψηνπ πάλει 

 Σεηξά έρεη ην πάλει πνπ ζα επηθαιχςεη ην πξψην 

πάλει πνπ ηνπνζεηήζεθε.  

 Επζπγξακκίδεηαη θαη βηδψλνληαη φιεο νη θνξπθέο 

εθηφο ηεο ηειεπηαίαο θαη ηεο πξψηεο ζεηξάο θνξπ-

θψλ ηεο επηθάιπςεο. 

 Σηελ ζπλέρεηα βηδψλνληαη νη θνξπθέο θαη ησλ δχν 

πάλει ηεο επηθάιπςεο θαη «ξάβνπκε» ηα ζπλδεφ-

κελα πάλει εμσηεξηθά κε βίδεο πρ 4,3x19 

 Η δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε απηή ηελ ζεηξά κέρξη 

πνπ ζα θαιπθζεί νιφθιεξε ε ζηέγε 

 Σην ζθαξίθεκα θαίλεηαη ε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ 

πάλει ή ε θαηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο ησλ πάλει. 

ςναπμολόγηζη 

Η δηαδηθαζία ηεο ζπλαξκνιφγεζεο είλαη απιή φηαλ γίλεηαη απφ 
θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Τα βαζηθά ζεκεία ηεο 

δηαδηθαζία είλαη ηα παξαθάησ:  

1. Τνπνζεηείηαη ην πξψην πάλει ζηελ ζηέγε, επζπγξακκίδεηαη 
θαη ζηεξεψλεηαη ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ.  

 Οη βίδεο είλαη θαιχηεξα λα κπνπλ ζηηο θνξπθέο θαη φρη ζηηο 

θνηιάδεο.  

 Αλαιφγσο ησλ αλέκσλ ηεο πεξηνρήο, νη βίδεο κπαίλνπλ ζε 

ηξείο, ηέζζεξεηο ή θαη ζηηο πέληε θνξπθέο, ζε φιεο ηηο ηεγί-

δεο.  

2. Σηελ ζπλέρεηα θαηά κήθνο ηνπ πξψηνπ πάλει κπαίλνπλ ηα 
κνλσηηθά - ζηεγαλνπνηεηηθά, φπσο θαίλεηαη ζην ζθαξίθε-

κα.  

3. Τν επφκελν πάλει αλαζεθψλεηαη θαη έξρεηαη θαη θνπκπψλεη 

ππφ γσλία. Επζπγξακκίδεηαη θαη ζπγθξαηείηαη ζηελ ζέζε 
απηή πξνζσξηλά.  

4. Μπαίλνπλ νη βίδεο ζηελ ηειεπηαία θνξπθή ηνπ πξψηνπ πά-

λει, ε νπνία είλαη θαη ε πξψηε θνξπθή ηνπ επφκελνπ.  

5. Μπαίλνπλ νη ππφινηπεο βίδεο ζην δεχηεξν πάλει εθηφο ηηο 
ηειεπηαίαο θνξπθήο 

6. Γηα ηελ πιήξε θάιπςε ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα 

«ξάςνπκε» ηα ζπλδεφκελα πάλει εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 
κε βίδεο πρ 4,3x19 

Αλ ηα πάλει πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαξκνινγεζνχλ δεν έρνπλ 

εγθάξζηα επηθάιπςε, 

7. Τα βήκαηα εγθαηάζηαζεο απφ ην 1 έσο ην 6 επαλαιακβά-
λνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο κέρξη λα θα-

ιπθζεί ε ζηέγε.  

8. Σην ηέινο ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα.  
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Είλαη ζεκαληηθφ ηφζν ζηελ κειέηε φζν θαη 

ζηελ παξαγγειία λα έρεη πξνδηαγξαθεί φηη 

ζηελ εγθάξζηα επηθάιπςε ζα ππάξρεη ηεγίδα.  

Απαγνξεχεηε ε ζέζε ηεο επηθάιπςεο λα είλαη 

ζηνλ αέξα ρσξίο ππνζηήξημε.  



 Πάληα ρξεζηκνπνηείηε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

πάληα λα αθνινπζείηε ηνπ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθά-
ιεηαο 

 Πάληα ρξεζηκνπνηείηε ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ πξν-

νξίδνληαη γηα ηνλ ρεηξηζκό πάλει, ηόζν γηα ηελ επεμεξ-
γαζία όζν θαη γηα ηελ κεηαθνξά.  

 Δπηηξέπεηαη λα θάλεηε κηθξνδηνξζώζεηο ζε ηπρώλ πα-

ξακνξθώζεηο πνπ ίζσο πξνέιζνπλ από ηνλ ρεηξηζκό 
ησλ πάλει 

 Βεβαησζείηε όηη ν θέξνλ νξγαληζκόο είλαη αθέξαηνο θαη 

ζσζηά επζπγξακκηζκέλνο 

 Σνπνζεηήζηε εμ αξρήο ηα εμαξηήκαηα θαη ηα παξειθό-

κελν πνπ κπαίλνπλ πξώηα, όπσο πδξνξξνέο, εζσηεξη-
θνί θνξπθαίνη, ζύλδεζκνη θα.  

 ΑΦΑΙΡΔΣΔ ηελ πξνζηαηεπηηθή απηνθόιιεηε κεκβξά-

λε ησλ πάλει αλ ππάξρεη.  

 Γώζηε κεγάιε πξνζνρή ζηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ 

πάλει, ώζηε λα εθαξκόζνπλ ζσζηά πξηλ ηα βηδώζεηε. 
Πξνρσξήζηε ζηαδηαθά, είλαη πξνηηκόηεξε κηα κηθξή 
θαζπζηέξεζε ζηελ αξρή θαη πνιύ πην δύζθνιν λα επη-
ζηξέςεηε πίζσ θαη λα δηνξζώζεηε ην ιάζνο 

 Σα πάλει πξέπεη λα είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλα θαη 

λα έρνπλ ηέιεην γώληαζκα 

 Μελ αθήλεηε θελά ζηνπο αξκνύο. Αλ ππάξρνπλ θελά 

ηα πάλει ράλνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπο (ζεξκνκόλσζε, 
ππξαληίζηαζε, αεξνδηαπεξαηόηεηα, πδαηνδηαπεξαηό-
ηεηα) 

 Μελ παξαιείπεηε ηελ ρξήζε ζηεγαλνπνηεηηθώλ θαη 

κελ ηα ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδώ 

 Χξεζηκνπνηείηε θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη δελ δηαβξώ-
λνπλ ηελ επίζηξσζε ησλ πάλει.  

 Πξνζέρεηε ηελ επίζηξσζε ησλ ειαζκάησλ. Σα πάλει 

δελ θζείξνληαη κε ηνλ ρξόλν όζν ε επίζηξσζή ηνπο 
παξακέλεη άζηθηε.   

 Δπηιέμηε πιηθά θαη εμαξηήκαηα αλζεθηηθά ζηελ γαιβα-

ληθή δηάβξσζε, εηδηθά όηαλ ππάξρνπλ δηάθνξα κέηαι-
ια πνπ έξρνληαη ζε επαθή.  

 Η ξνπή ζύζθημεο ησλ βηδώλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 

ώζηε λα αζθαιίδεη ην πάλει ρσξίο λα ην παξακνξθώ-
λεηαη 

 Μελ επηβαξύλεηε ην πάλει κε ην βάξνο ζαο όηαλ βη-

δώλεηε δηόηη κπνξεί λα παξακνξθσζεί θαη λα κελ θνπ-
κπώλεη 

 Οινθιεξώζηε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπνζεηώληαο ηα ηειη-

θά παξειθόκελα όπσο θνξπθαίνη θαη παιγηνθάιπ-
πηξα.  

 Καζαξίζηε επηκειώο ζηελ ζηέγεο, ρσξίο λα βιάςεηε 

ηελ επίζηξσζε, εηδηθά από κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ 
κπνξνύλ λα νμεηδσζνύλ.  

 Καηαβξέμηε, πιύλεηε ηελ θαηαζθεπή δεκηνπξγώληαο 

θαηά θάπνην ηξόπν ηερλίηε βξνρή γηα ειέγμεηε ηελ 
ζηεγαλόηεηα.  
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ημανηικέρ ζημειώζειρ για ηον εγκαηαζηάηη 

Ανςτυηικέρ μησανέρ 

Οη επαγγεικαηηθέο αλπςσηηθέο κεραλέο θελνχ πξν-

ζθέξνπλ αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ πάλει γηα ηελ θάιπςε ζηεγψλ ή ηνίρσλ. Κάπνηα 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ είλαη ηα παξαθάησ:  

 Πξνζθέξνπλ αζθάιεηα θαη βειηηψλνπλ ηηο ζπλ-

ζήθεο εξγαζίαο αθνχ απαιιάζζνπλ ην πξνζσ-

πηθφ απφ ηνλ ρεηξηζκφ πάλει κεγάινπ βάξνπο 

(απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα πιεξνχλ 

ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο) 

 Εμνηθνλφκεζε θαη κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλα-

κηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Εμνηθνλφ-

κεζε ρξφλνπ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηα-

ζθεπήο 

 Πεξηνξηζκφο ησλ δεκηψλ ζηα πξντφληα, αθνχ 

θαηαξγνχλ ηα εμαξηήκαηα ζχζθημεο θαη αλχ-

ςσζεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα πάλει 

 Επειημία ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε επαλα-

θνξηηδφκελεο κπαηαξίεο 

Η εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη ηέηνηεο ζπζθεπέο (Clad-Boy), 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Μαδί κε ηελ ζπζθεπή ζηνλ ελδηαθεξφκελν απνζηέιιν-

ληαη νη νδεγίεο ρξήζεο θαη ρεηξηζκνχ ηεο ζπζθεπήο. Πξηλ ηελ ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζερηηθά ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο.  
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Καηαζκεςαζηικέρ λεπηομέπειερ 

Οη δηαδηθαζίεο θαη νη νδεγίεο εγθαηά-

ζηαζεο είλαη δηαζέζηκεο  ζην ηερληθφ 

ηκήκα ηεο  εηαηξείαο 

Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ε-

θαξκνγέο απεπζπλζείηε ζην ηκήκα 

ζρεδηαζκνχ ηεο εηαηξείαο  

Σελικό ηεμάσιο, όκοπο, 

(σηένι). Γηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία απφ βξφρηλα, 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε 3 εθ απνθνπή 

θαη ζηεγαλνπνηεηηθφ.  

 

Τειηθφ ηεκάρην 

Τππνπνηεκέλε πδξνξξνή 

Τειηθφ ηεκάρην 

Πιαγηνθάιππηξν πάλει 

Κνξπθαίνο - Κάιπςε θνξπθνγξακκήο 



+30 2410 575 207 

6ν ρικ Λάξηζαο - Σπθνπξίνπ, Λάξηζα - Ειιάδα 

9ν ρικ Λάξηζαο - Αγηάο, Λάξηζα - Ειιάδα 

Ποιόηηηα & Αξιοπιζηία  
 

Η ηαρεία εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ καο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ καο εμνπιηζκφ, ην άξηηα θαηαξηηζκέλν 
καο πξνζσπηθφ θαη ηα αμηφπηζηα πξντφληα καο, ηνπνζεηνχλ ηελ Μεηαι-

ιεκπνξηθή - Θ. Μαθξήο ΑΕ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιά-
δνπ.  

Η εηαηξεία εθαξκφδεη Σχζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιιν-

ληνο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001θαη ISO 14001 θαη εγγπάηαη ηελ 
αληνρή θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ ηεο.  

Τα πάλει ηεο εηαηξεία ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θηεξηνδνκηθνχο θαλνλη-
ζκνχο θαη κε ην πξφηππν ΕΝ 14509.  

> Μαδί κε ην παξφλ Φχιιν Οδεγηψλ Πξντφληνο, ηα πξντφληα ζπλνδεχν-
ληαη απφ ην Φχιιν Δεδνκέλσλ Πξντφληνο, ηελ Δήισζε Επηδφζεσλ, ηελ 

ζήκαλζε CE, θαη φια ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά. 

ςνηήπηζη 

Τα απηνθεξφκελα ζεξκνκνλσηηθά πάλει είλαη πξντφ-

ληα πνπ απαηηνχλ ειάρηζηε έσο θαζφινπ ζπληήξε-

ζε. Η φπνηα ζπληήξεζε ρξεηάδνληαη πεξηνξίδεηαη θπ-

ξίσο ζηνλ θαζαξηζκφ. Παξφια απηά είλαη θαιφ λα 

γίλεηαη εηήζηνο έιεγρνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:   

1. Έλεγσορ καθαπιόηηηαρ. Αλ ρξεηάδεηαη πιχλεηε ηα πάλει κε λεξφ 

θαη ζαπνχλη ρξεζηκνπνηψληαο κηα καιαθή βνχξηζα. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε πιπζηηθέο ζπζθεπέο, φρη φκσο πςειήο πίεζεο 

(<50bar) θαη κελ έρεηε ην αθξνθχζην θάζεηα ζηελ επηθάλεηα. 

2. Έλεγσορ επίζηπυζηρ. Αλ παξαηεξεζνχλ ρηππήκαηα ή γξαηζνπ-

ληέο ζηελ επίζηξσζε επηδηνξζψζηε θαη μαλαβάςηε ηελ επηθάλεηα.  

3. Δλέγξηε ηηρ βίδερ. Ο έιεγρνο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο. Ξαλαζθίμε-

ηε ηηο βίδεο πνπ ηπρφλ έρνπλ ραιαξψζεη.  

4. Έλεγσορ παπελκόμενυν. Ειέγμηε ηα παξειθφκελα, πδξνξξνέο, 

θαιχπηξεο, θα, γηα νμείδσζε, αλ ρξεηαζηεί θαζαξίζηε θαη μαλαβάς-

ηε ην ηεκάρην. 

Σεσνική Τποζηήπιξη 

Η εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέ-

ηεη Τερληθή Υπνζηήξημε πξηλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή. 

Επηθνηλσλήζηε καδί καο θαη δεηήζηε νδε-

γίεο θαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο:  

 Υπνινγηζκφο επηθαλεηψλ θάιπςεο 

 Εηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο  

 Σπκβνπιέο ππξνπξνζηαζία, ζεξκνκφ-

λσζε θαη ερνκφλσζε 

 Αλάπηπμε θαη ζρεδίαζε εηδηθψλ ηεκα-

ρίσλ  
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Βιομησανία  Δπεξεπγαζίαρ  
Υαλςβδόθςλλυν και  
Παπαγυγήρ Πάνελ  
Πολςοςπεθάνηρ & 
Πεηποβάμβακα  www.metallemporiki.gr 

+30 2410 575 206 

sales@metallemporiki.gr 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζη-

κνπνηεζνχλ ζαλ έλαο γεληθφο νδεγφο αιιά 

ζε θακηά πεξίπησζε σο ηερληθφ εγρεηξίδην 

θαη ε εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζχλε αλ 

πξνθιεζνχλ δεκηέο εμ’ απηνχ.  

Οη λφκνη, νη θαλνληζκνί θαη ηα πξφηππα 
ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ δηαθέξνπλ θαη κε-
ηαβάιινληαη. Απεπζπλζείηε ζην ηερληθφ 
ηκήκα ηεο εηαηξεία γηα πξφζζεηεο πιεξν-
θνξίεο 

ημείυζη 


